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Rekeningen 2009 van het Vlaams Infrastructuurfonds, dienst met afzonderlijk beheer 

Brief van het agentschap Centrale Accounting van 11 juni 2010, kenmerk 
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Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde rekeningen heeft  
beëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door arti-
kel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1992 houdende het  
financieel en materieel beheer van het Vlaams Infrastructuurfonds. 
 
Het Vlaams Infrastructuurfonds dient zijn rekeningen 2009 op te stellen overeenkomstig het 
voormelde besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1992.  
 
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere 
controle van de rekeningen. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
 
Vanaf het boekjaar 2008 wordt bij de voorlegging van de rekening van de DAB een nieuwe 
werkwijze gehanteerd, waarbij o.m. geen kwartaalstaten en beheersrekening meer worden 
opgemaakt. Het Rekenhof herhaalt zijn opmerking naar aanleiding van de rekeningencontro-
le 2008 dat waar nodig het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1992 hou-
dende het financieel en materieel beheer van het Vlaams Infrastructuurfonds dient te worden 
aangepast. 
 
In overeenstemming met artikel 59, §2, tweede lid, van het oprichtingsdecreet van het 
Vlaams Infrastructuurfonds van 25 juni 1992 brengt de Vlaamse Regering jaarlijks vóór 
30 juni bij het Vlaams Parlement omstandig verslag uit over de inkomsten en de uitgaven, de 
actieprogramma’s en de werking van het Vlaams Infrastructuurfonds tijdens het afgelopen 
begrotingsjaar. Dit verslag is voornamelijk een cijfermatige weergave van de inkomsten en 
de uitgaven. Het is wenselijk dat het jaarverslag meer inhoudelijke commentaren aanlevert. 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals voorzien in 
artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het 
Rekenhof. 
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Een kopie van deze brief gaat ook naar de Vlaamse minister van Openbare Werken en  
Mobiliteit, en naar de secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare Wer-
ken. 
 
 
Op last:  Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem  Ignace Desomer 
Hoofdgriffier  Voorzitter 
 


